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ΒΛΑΣΤΗΣΗ: Στις ̟ρώιµες και ̟αραλιακές ̟εριοχές ολοκληρώνεται το βλαστικό  στάδιο 
του σχηµατισµού των ανθοταξιών. Στις µεσο̟ρώιµες και στις όψιµες ̟εριοχές η νέα 
βλάστηση βρίσκεται στο ξεκίνηµα.  

 
 

 

Κ Υ Κ Λ Ο Κ Ο Ν Ι Ο :  

 
 
 
 

Οδηγίες : 

Η κατα̟ολέµηση της ασθένειας την άνοιξη στοχεύει στην 
̟ροστασία της νέας βλάστησης. Μολύνσεις γίνονται µε βροχερό ή 
̟ολύ υγρό καιρό και σχετικά χαµηλές θερµοκρασίες. Ευ̟αθείς 
̟οικιλίες είναι η θρουµ̟ολιά και η τσουνάτη ενώ η κορωνέϊκη 
είναι ̟ιο ανθεκτική. 
Σε υγρές ̟εριοχές και ελαιώνες µε ευαίσθητες ̟οικιλίες 
συνιστάται ένας ̟ρολη̟τικός ψεκασµός µε χαλκούχο 
µυκητοκτόνο εφόσον υ̟άρξει ̟ρόβλεψη βροχής ή σηµειωθούν 
έντονες δροσιές  στο ξεκίνηµα της νέας βλάστησης (2 - 5 εκατ.).  
Η αραιή φύτευση και το κατάλληλο κλάδεµα ̟εριορίζουν την 
εκδήλωση της ασθένειας.  

 

      Α Κ Α Ρ Ε Α  :  
   E R I O P H Y I D A E   

 
 

∆ια̟ιστώσεις: 
 
 
 

 
Οδηγίες : 

Τα ακάρεα ̟ροκαλούν ζηµιές σε φύλλα, άνθη και νεαρούς 
καρ̟ούς της ελιάς. Κατά την ̟ερίοδο του σχηµατισµού των 
ανθοταξιών και των νεαρών καρ̟ών ̟ροκαλούν ζηµιές στην 
̟αραγωγή λόγω ανθό̟τωσης και αντίστοιχα ̟ρόωρης 
καρ̟ό̟τωσης. 
Στα νεαρά δέντρα και στα φυτώρια, όταν ανα̟τύσσονται 
µεγάλοι ̟ληθυσµοί, µ̟ορεί να ̟ροκαλέσουν σηµαντική 
φυλλό̟τωση µε ε̟ι̟τώσεις στην ανά̟τυξη τους. 
 

Συνιστάται ένας ψεκασµός λίγο ̟ριν την άνθηση (φούσκωµα -
κρόκιασµα των ανθέων) ή κατά το σχηµατισµό των ̟ρώτων 3 – 4 
ζευγών φύλλων και ε̟ανάληψη αµέσως µετά την ̟τώση των 
̟ετάλων, όταν το µικρό καρ̟ίδιο έχει µέγεθος κεφαλής 
καρφίτσας. 
Μεγαλύτερη ανάγκη ̟ροστασίας έχουν οι νεαρές φυτείες, τα 
φυτώρια και τα αυστηρά κλαδεµένα δέντρα. 



 

Π Υ Ρ Η Ν Ο Τ Ρ Η Τ Η Σ :  

 
∆ια̟ιστώσεις: 

Οι ̟ρονύµφες της διαχειµάζουσας γενιάς (φυλλοφάγου) 
συµ̟ληρώνουν την ανά̟τυξη τους τρεφόµενες µε τις ανθοταξίες 
και την ακραία τρυφερή βλάστηση. Οι ζηµιές ̟ου ̟ροκαλούνται 
αυτή την ε̟οχή είναι ̟εριορισµένες και δεν δικαιολογούν καµία 
ε̟έµβαση. 

 

Κ Α Λ Ο Κ Ο Ρ Η :  
 

∆ια̟ιστώσεις: 

 
 

 

 
                       Οδηγίες : 

Είναι έντοµο ̟ου ̟ροκαλεί, κατά ̟εριοχές και ̟εριστασιακά, 
̟τώση των ανθοταξιών και µειωµένη καρ̟όδεση. Αυτή την 
̟ερίοδο οι νεαρές νύµφες έχουν µετακινηθεί α̟ό τα ελαιόδεντρα 
στην αυτοφυή ̟οώδη βλάστηση ̟ου βρίσκεται κάτω α̟ό την 
κόµη των δέντρων. Αφού διατραφούν α̟ό τα άνθη αυτών των 
φυτών θα ε̟ιστρέψουν αργότερα (νύµφες και ενήλικα) στα 
ελαιόδεντρα και θα ζηµιώσουν τη νεαρή βλάστηση και τους 
µίσχους των ανθοταξίων της ελιάς ̟ροκαλώντας ανθό̟τωση. 
 

Υ̟ενθυµίζουµε τη σηµασία της όψιµης καταστροφής της 
αυτοφυούς βλάστησης (µετά τα µέσα Α̟ριλίου) στους ελαιώνες 
των ̟εριοχών ̟ου ενδηµεί η καλόκορη, ώστε να καθυστερήσει η 
µετακίνηση του εντόµου στα ελαιόδεντρα.  

Ξ Υ Λ Ο Φ Α Γ Α  

Ε Ν Τ Ο Μ Α :  

 
Οδηγίες : 

 

Οι ε̟εµβάσεις ̟ου διατηρούν τα ελαιόδεντρα ζωηρά (λί̟ανση, 
άρδευση, αφαίρεση ασθενών, καχεκτικών και ξηρών κλάδων) 
̟εριορίζουν τις ζηµιές α̟ό ξυλοφάγα έντοµα. 
Συνιστάται να κόβονται και να καίγονται τα ξηρά κλαδιά το 
αργότερο έως τα µέσα Α̟ριλίου. 

  

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Σας α̟οστέλλουµε τις λίστες των εγκεκριµένων δραστικών ουσιών των 
εχθρών και των ασθενειών της ελιάς για το έτος 2012, τις ο̟οίες ̟αρακαλούµε να 
κρατήσετε σε αρχείο. Κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής ̟εριόδου ε̟ιλέγετε τα 
κατάλληλα σκευάσµατα α̟ό τις λίστες αυτές. 

 
 

Ηράκλειο  21 Μαρτίου 2012 
                     Ο  Προϊστάµενος  ∆/νσης  
 
             Τρουλλάκης Γιάννης              

   


